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Localizador GPS Colar para Crianças e Idosos
Instruções
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1. Legenda do produto
1.1.

Porta micro USB
Botão de energia/SOS
Porta micro USB
Luz indicadora
Altifalante

Ranhura para cartão SIM

Microfone

Parafuso traseiro

A porta micro USB foi projetada para o carregamento do dispositivo
1.2.

Botão de energia / SOS

Este botão serve para Ligar / desligar o rastreador GPS;
Iniciar uma chamada de emergência SOS (o rastreador deve estar ligado e o número
de emergência deverá estar configurado): Pressione o botão de energia por 5
segundos, o rastreador irá discar uma chamada de emergência.
1.3.

Luz indicadora

Está luz indicará os diferentes estados do rastreador GPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante o carregamento: a luz apaga-se depois de totalmente carregada;
Quando liga: a luz depois pisca 6 vezes
Trabalhando normalmente: luz desligada
Falha de cartão GSM: luz pisca
Ligação de emergência: A luz pisca uma vez e acende depois de pressionar o botão
SOS por 3 segundos. Posteriormente desligua assim que a chamada termina.
Sem energia: Luz desligada
Desligar pelo controlo remoto: a luz pisca 6 vezes e depois desliga
Pouca bateria: Apaga-se após duas gotas
Não se conecta ao servidor: Luz a piscar
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2. Carregamento
Conecte uma extremidade do cabo USB a uma porta USB do computador e a outra
extremidade ao rastreador GPS para começar a carregar. O carregamento está
geralmente completo ao fim de 1 ou 2 horas.

3. Antes de utilizar
Passo 1: Instalar o cartão SIM
Por favor, certifique-se dos detalhes abaixo antes de inserir o cartão SIM no
rastreador:
•

•

O cartão SIM deve ter banda GSM 2G 900/1800/1900 Mhz com plano de dados
GPRS (fluxo de dados de 200MB / mês é suficiente), e este não deve estar com
saldo negativo
Por favor, desative o código PIN, inserindo o cartão SIM num telemóvel
primeiro, desativando o pedido deste código.

Em seguida, instale o cartão SIM deste modo:

Passo 2: Configurar o APN para aceder à rede GPRS

www.camerasocultas.com

Alguns tipos de cartões SIM precisam configurar o APN antes de acessar à rede GPRS.
Entre em contato com o operador ou verifique o site do fornecedor do cartão SIM para
obter informações sobre o APN. Por favor, use um telemóvel para enviar um comando
SMS para o rastreador, como mostra o gráfico abaixo:

Passo 3: Instalar a aplicação
Por favor, verifique o rastreador GPS remotamente via android / IOS app ou PC:
Para Android: Por favor, baixe o aplicativo da "Play Store", pesquisando "aibeile"
Para o iPhone: Por favor, baixe o aplicativo de "Loja APP", pesquisando "aibeile"
Para PC: http://en.i365gps.com/ (Nota: Para o login do PC, por favor, escolha o modo
“ID”, insira o ID e senha)

Passo 4: Faça login na aplicação
Clique no ícone "aibeile" no smartphone e escolha o modo "login por ID", em seguida,
faça o login com o ID e a senha do dispositivo.
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Nota: A senha padrão é 123456 e o ID pode ser encontrado no rótulo prateado no
pacote.

4. Como utilizar
4.1.

Rastreamento ao vivo
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Rastreamento ao vivo não só pode rastrear a posição do dispositivo, mas também
pode identificar a posição do telefone, o utilizador pode clicar em "+" e "-" para
ampliar e reduzir o mapa.

4.2.

Pegada

A rota histórica de quase três meses pode ser encontrada na Pegada.

4.3.

Barreira Geográfica (Geo Fence)

Clique no canto superior direito “+” no menu principal para configurar Geofence.
Então o dispositivo irá bloquear a posição atual do dispositivo como centro
automaticamente e, em seguida, ajuste a distância do raio por "+" "-" no mapa (o raio
predefinido é de 100 metros, o raio recomendado é de 500 metros). Salve as
configurações clicando em "Salvar". O dispositivo enviará mensagens quando o
dispositivo estiver fora do intervalo.
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4.4.

Mensagens

Todas as mensagens recebidas podem ser encontradas em "Mensagem", como
chamada de emergência, alarme offline, baixa potência alarme, alarme de Geofence e
etc.

5. Defenições

5.1.

Configuração do modo de trabalho

Pode configurar o intervalo de upload de dados do GPS nas configurações do modo de
trabalho, que está relacionado ao tempo que fica em standby:
•
•
•

Acompanhamento a cada 1 minuto: modo de posicionamento rápido e o modo
standby são de 24 horas.
Rastreamento a cada 10 minutos: posicionamento padrão e o modo standby
são de 72 horas.
Acompanhamento a cada 1 hora: modo de economia de energia e o modo
standby são superiores a 96 horas.
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5.2.

Configurar numero administrador

Clique em "número do administrador" e insira o número de telefone do administrador.
O dispositivo enviará as informações de alarme para este número de telefone. As
informações de alarme incluem alarme de menor potência, alarme de barreira
geográffica, chamada SOS entre outros.
5.3.

Configurar o número de emergência

O número de emergência deve ser o número para chamadas de emergência. Dois
números de emergência podem ser definidos no máximo. O dispositivo irá efectuar
uma chamada para os números de emergência depois de pressionar o botão SOS por 5
segundos. Uma segunda chamada será efectuada para o segundo número se o
primeiro número não estiver disponivel.
5.4.

Configurar numero Permitido

Somente o número de telefone na lista de permissões pode ligar e ser conectado ao
dispositivo.
5.5.

Configurar o número de monitoração de voz

O número de telefone de monitorização de voz pode ligar para o dispositivo e ouvir
para verificar a voz fundo do dispositivo.
5.6.

Não perturbar

Pode configurar um intervalo de tempo durante o qual, o utilizador não será
perturbado pelo rastreador.
5.7.

Configurar idioma e fuso horário

O utilizador deve configurar os idiomas para o aviso de alarme e o fuso horário ao
mesmo tempo. Os idiomas disponiveis são : Inglês e Chinês
Nota: A aplicação pode sincronizar automaticamente com o horário do telemóvel do
utilizador após o dispositivo estar online.
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6. Lista de comandos por SMS
Comando
Formato do
Comando em SMS
Defenir numero
de administrador

Defenir APN

Defenir intervalo
de upload

Pedir URL do mapa

Pedir parametros

Redefenir dispositivo
Redefenir defenições de origem

Defenir IP e Porta
Defenir idioma e
fuso horário

Exemplo ( Mandar
manualemente o
seguinte SMS do
telemóvel para o
GPS)

Após madar o SMS irá
receber um feedback
(SMS retorna do GPS
para o telemóvel)
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